nieuwsflits

VERON Amersfoort (a03) - nummer 200 – december 2019

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 200 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 december
en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Lex van der Lugt (PA1LEX), afdelingssecretaris
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
DECEMBER - familiebijeenkomst in kerstsfeer
Vrijdag 13 december is dé gelegenheid om met z’n allen onder het genot van
een natje en een droogje de gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog eens
na te lopen en nieuwe ideeën te bespreken. Het is ook de avond dat onze
bingomasters ons op vermaak trakteren en er weer mooie prijzen te winnen
zijn. Het bestuur nodigt de leden van de afdeling én hun partners dan ook
van harte uit om met ons het jaar uit te luiden op weg naar een mooi 2020.
JANUARI
- nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 10 januari. Tijdens deze
avond bieden we je uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen.
Ook worden eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april
zal worden gehouden, behandeld. De voorstellen moeten voor 1 januari zijn ingediend bij de
secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor je aandacht wilt vragen tijdens de VR, dan is dit de
uitgelezen kans om van je te laten horen!
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg”
aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige
navigatiesystemen aangeduid als “fietspad”. Het beste is dan de Sporthal Nieuwland aan
de Zeldertsedreef 3, 3824 EJ Amersfoort in te voeren. Daar kan je ook het beste parkeren.
Voor bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn X2, halte Zonnewijzer.
EENMAAL... ANDERMAAL...
Onze traditionele november verkoopavond werd ook dit jaar weer goed
bezocht. Het aanbod was divers en de vele aangeboden artikelen verwisselden voor een klein prijsje van eigenaar. Onze veilingmeester Koos
(PA3BJV) verstaat zijn vak. In rap tempo werden onder andere antennes,
mobilofoons, portofoons, 27mc setjes, coaxkabel, pluggen, draaicondensatoren en voedingsapparaten aan de hoogste bieder verkocht.
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BEPAAL MEDE DE KOERS VAN DE VERON
In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar
invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad,
ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de
VERON afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over
ingediende voorstellen. De VR wordt in april gehouden.
Voorstellen op de VR worden ingediend door de afdelingen. Dit
betekent dat eerst binnen de afdeling zelf gestemd wordt of een
voorstel ingebracht wordt. Ben je lid van de VERON Amersfoort
en heb jij een voorstel dat je graag besproken wil hebben op de VR? Stuur dan vóór
31 december 2019 jouw voorstel naar de secretaris via ons contactformulier. Het gaat
hier om voorstellen die te maken moeten hebben met het beleid van de vereniging. De
ingediende voorstellen van onze afdelingsleden bespreken we binnen de afdeling tijdens
onze bijeenkomst van januari. De voorstellen die dan worden aangenomen, werken we
verder uit en dienen deze in bij de algemeen secretaris.
Heb je een voorstel maar moeite om het op papier te zetten? Mail ook dan je idee naar de
secretaris. Hij helpt je dan verder met de verwoording ervan.
VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Zei ik afgelopen maand dat het lekker ging met 109 punten, deze maand is het helemaal
goed. We hebben deze maand 195 punten behaald, heel goed. Die 195 punten zijn
binnengehaald door 15 stations. Dat zijn er 5 meer als afgelopen maand.
PH100ADL heeft voor de eerste keer QSO’s ingeleverd, maar ik weet niet van wie dat
station is, dus mail even je naam door.
PI4AMF heeft ook deze maand 5 punten gescoord. Het gaat lekker met PI4AMF, maar ze
staan niet meer bovenaan. De antenne is weg bij PI4AMF, dus het zal het laatste wel zijn
dat ze ingeleverd hebben.
We hebben het als afdeling zeer goed gedaan. In november hadden we 195 punten en staat
nu met 1308 punten stevig op nummer drie.
A27-De Kanaalstreek staat op de eerste plaats met 1901 punten; A42-Voone Putten staat
op de tweede plaats met 1425 punten; A03-Amersfoort staat op plaats 3 met 1308 punten
en A20-Kennemerland staat met 1134 punten op plaats 4.
Hoe zien de individuele scores eruit?
1.
De winnaar deze maand is Tijmen (PA3GRM) met maar liefst 55 punten, zeer goed
gedaan Tijmen. Met 184 punten sta je ineens op de eerste plaats. Je hebt het zeer
goed gedaan in de CQ WW DX CW-contest. Mogelijk de eerste in Nederland. We horen
het van je.
2.
Als tweede staat Peter (PC3M) met 24 punten, heel goed gedaan Peter. Met 100 punten blijf je op plaats 7.
3.
Als derde staat Lex (PA1LEX) met 20 punten. Lex gaat met 124 punten van plaats 5
naar plaats 4.
4.
Als vierde staat Gerard (PA0PIW) met 18 punten. Gerard blijft met 157 punten op
plaats 3.
5.
Als vijfde komt Ton (PA1BQE) met 15 punten. Met 48 punten komt Ton van 12 op
plaats 9.
6.
Als zesde staat Hans (PA2JWN) met 14 punten. Hans blijft met een totaal van 42 punten op plaats 13.
7.
Als zevende komt Ron (PA3DAM) met 9 punten. Ron ik had je even gemist, maar je
staat met 120 punten op plaats 5. Een plaats lager dan vorige maand.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Als achtste komt Maarten (PA3EYC) met 8 punten. Maarten blijft lekker met 45 punten
op plaats 11.
Als negende komt Roel (PB0ACU) met 7 punten, hij blijft met 105 punten op plaats 6.
Als tiende komt Rienus (PA0RBA) met
30-nov 31-okt score
6 punten. Rienus blijft met 60 punten op
1 PA3GRM
184
129
55
2 PI4AMF
177
172
5
plaats 8.
3 PA0PIW
157
139
18
Als elfde is Frans (PC2F) met 5 punten.
4 PA1LEX
124
104
20
Frans blijft met 13 punten op plaats 15.
5
PA3DAM
120
111
9
Als twaalfde is Jaap (PD5ISW) met 4 pun6 PB0ACU
105
98
7
ten. Jaap gaat met 44 punten van plaats
7 PC3M
100
76
24
10 naar plaats 12.
8 PA0RBA
60
54
6
Als dertiende staat Gert (PA2LO) met
9 PA2LO
48
45
3
3 punten. Gert blijft met 45 punten op
9 PA1BQE
48
33
15
plaats 9.
11 PA3EYC
45
37
8
12 PD5ISW
44
40
4
Als veertiende staat PH100ADL met
13 PA2JWN
42
28
14
2 punten. PH100ADL komt daarmee
14 PA1LIO
19
19
0
direct op plaats 19.
15 PC2F
13
8
5
Nu komt het grootste deel met 0 punten.
16
PD0WVD
7
7
0
Dat zijn: Adriaan (PA1LIO), Willem
17 PD1ROS
5
5
0
(PD0WVD), Rosanno (PD1ROS), Eddy
18 PA0RSM
3
3
0
(PA0RSM), Bert (PD0GP), Koos (PA3BJV),
19 PD0GP
2
2
0
Hans (PE1KWH) en Chris (PA3CRX).
19 PH100ADL 2
0
2
Adriaan staat met 19 punten op plaats
21 PA3BJV
1
1
0
14, Willem staat met 7 punten op plaats
21 PE1KWH
1
1
0
1
1
0
16, Rosanno staat met 5 punten op plaats 21 PA3CRX
1308
1113
195
17, Eddy staat met 3 punten op plaats
18, Bert staat met 2 punten op plaats
19 en Koos, Hans en Chris gaan met 1 punt van plaats 20 naar plaats 21.

Ik gok dat de derde plaats het hoogst haalbaar is voor ons in 2019. We staan 117 punten
onder plaats twee en 174 punten boven plaats vier. Dat betekent dat we in december niet
stil kunnen zitten. Als we rustig allemaal een paar punten pakken dan is de derde plaats
van ons.
Mochten jullie dit lezen en nog niet meedoen dan worden jullie van harte uitgenodigd. Doe
gewoon eens mee, dat kan vanaf huis, je hebt er niet veel voor nodig, maar ook vanuit
Bunschoten maak daarvoor een afspraak bij Klaas (PD0ZX). Gebruik de stations call of
gebruik je eigen call. Met 25 contest QSO’s hebt je al 1 punt verdient voor onze afdeling.
Mocht je mee willen doen maar je weet niet hoe dat gaat? Stuur dan een mail naar
pa3eyc(at)live.nl.
Maarten (PA3EYC)
PA-BEKERCONTEST 2019
In het weekend van 9 en 10 november vond de PA-bekercontest plaats, op zaterdag in CW
en zondag in SSB.
Vanuit onze afdeling werden er 222 QSO’s gemaakt, goed voor 8 punten in de afdelingscompetitie waar we stevig op de derde plaats staan. Ook van het clubstation in het
Aviodrome te Lelystad hebben we deze keer punten gekregen, PH100ADL bedankt!
Op de contestkalender van PG7V (https://www.contestkalender.nl/) kun je zien aan welke
contesten je dit jaar nog meer kunt deelnemen.
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VERON SLP LUISTERCONTEST UITSLAG 2019
Ook dit jaar werd door de VERON de SLP luistercontest georganiseerd. SLP staat voor Short
Listening Period. Het leuke aan deze contest is dat luisteramateurs vanuit de hele wereld
mogen deelnemen aan deze wedstrijden met korte luisterperioden. Ons afdelingslid Johan
Heus (NL9723) is een actief deelnemer aan deze wedstrijden.
Dit jaar waren er acht contest datums gepland. De uitslag van SLP8 is binnen, de laatste
van 2019 en hiermee is meteen ook de eindstand van de SLP Competitie 2019 bekend.
Johan heeft het heel goed gedaan in deze competitie. Hij eindigde als vijfde in de competitie
en tweede van Nederland. Johan gefeliciteerd met dit behaalde resultaat!
CONTESTEN
Via deze link vind je de contestpagina van de afdeling. Daar staan de data op waar men
onder de call van PI4AMF mee te doet aan een contest, zoals bijvoorbeeld een velddag,
maar ook van contesten die worden georganiseerd onder de eigen of speciale call.
ANTENNE BATTLE RICK (PA5NN) EN TIJMEN (PA3GRM)
Zaterdag 16 november vond de antenne battle bij
Maarten (PA3EYC) tussen Rick en Tijmen plaats. De
mannen waren eerder dit jaar een weddenschap
aangegaan m.b.t. de performance van hun portable
antennes via WSPR. Maarten was aanwezig als
scheidsrechter dit om er zeker van te zijn dat alle
spelregels juist werden nageleefd.
WSPR is eigenlijk éénrichtingsverkeer. Je kunt er geen QSO’s mee voeren. WSPR staat voor
Weak Signal Propagation Reporter (zwak signaal propagatie reporter) en wordt ook wel
whisper genoemd, omdat je met zeer lage vermogens werkt en als het ware fluistert.
Met behulp van software zend je een zwak signaaltje uit van enkele milliwatts tot maximaal
5 Watt gedurende 2 minuten. Daarna ga je over op ontvangst voor 2 tot 12 minuten (regelt
de software) en de software stuurt de ontvangstrapporten door naar wsprnet.org. Hier kun
je ook checken waar jouw signaal ontvangen is. Met slechts 1 Watt en een mobiele antenne
is het soms mogelijk om op 40 en 20 meter “gehoord” te worden in Australië.
Na het aanzetten van de WSPR-units bleek al snel dat het systeem werkte. Rick (PA5NN)
had als eerste een hit, VE6JY (Canada), op 6878 km afstand. De meetresultaten van Tijmen
(PA3GRM) bleven nog wat achter in de rapportage, maar dat zou spoedig bijtrekken was de
verwachting.
Echter in de loop van de dag bleek dat de antenneresultaten van Tijmen wel erg minimaal
waren, slechts twee hits buiten Nederland, OH1 (Finland) en EA1 (Spanje). Uit vergelijking
van die stations bleek dat het verschil in sterkte tussen beide antennes ongeveer 2dB was,
in het voordeel van Rick. Aan het einde van de avond, zo’n beetje als de 20 meterband sluit
tegenwoordig, was de conclusie dat er iets mis moest zijn met de antenne van Tijmen.
De antenne van Rick daarentegen, werkte boven verwachting. Verste hit was W4HOD op
7233 km afstand. In de top 10-DX lijst staan 7 stations uit Noord-Amerika. Dat was ook de
richting waarin de enige radiaal van de antenne opgespannen was.
In overleg met de betrokkenen is besloten om er een ‘beste-van-drie’ wedstrijd van te
maken. Huidige stand: Rick 1 – Tijmen 0. Beide partijen krijgen nu de tijd om hun
antennes, kabels, enz. te controleren op gebreken, er mag echter niets veranderd worden
aan de opstelling.
De volgende wedstrijddag zal dit keer ruim van tevoren aangekondigd worden via de website, zodat een ieder die dat leuk vindt, de verrichtingen kan volgen op de Dxplorer site.
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DE VAM IS WEER TERUG IN AMERSFOORT
De VAM (VERON afdeling Amersfoort Activiteiten Maandagavond) is op vele plekken georganiseerd, zoals in de Technische School op de Leusderweg, De Schakel Soesterkwartier
en in het verenigingsgebouwtje van de duivenvereniging de Ordenans ook in het Soesterkwartier. Ook waren we vele jaren te gast in Leusden bij PI4AA. Later in het voormalig
boerderijtje ”De Lage Weide” aan de Bisschopsweg 20 te Bunschoten. De laatste jaren vond
de VAM een gastvrij onderkomen bij Radio Club Bunschoten.
Sinds 18 november 2019 zijn wij weer terug in Amersfoort, namelijk op de Uraniumweg 54
te (3812 RK) Amersfoort bij Ridder Lastechniek. Je bent hier van harte welkom voor onderling QSO en de vele zelfbouw projecten die hier worden ontwikkeld en worden gebouwd.

OM WILLEM JACOB KORTES (PA0VC) SILENT KEY
Op 19 november 2019 is in de leeftijd van 94 jaar overleden OM Willem Jacob Kortes
(PA0VC). Wim was 70 jaar getrouwd met zijn Anna en drager van de eremedaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Wim woonde heel lang in een mooi gelegen woning aan het Molenhoekje in Leusden.
Hij maakte in vroeger dagen daar vele verbindingen, zijn antennes waren mooi
verscholen in het bos.
Wim was altijd in voor een technisch praatje, als man van het begin van het radioamateur tijdperk wist hij veel van de oude technieken en had hij een uitgebreid
arsenaal aan apparatuur en documentatie. Vele jaren geleden kwam hij nog naar de
verenigingsavonden, de laatste decennia zagen we hem steeds minder.
Wij wensen zijn echtgenote Anna en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het
verlies van deze markante man.
Namens het bestuur en de leden van VERON Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)

QSL-KAARTEN
Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. Je kunt op:
http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor je zijn.
VAM (VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond)
Elke maandag is er een VAM-avond in Amersfoort (Ridder Lastechniek,
Uraniumweg 54, 3812 RK Amersfoort), zie voor info over vakanties en
activiteiten onze homepage.
HET BESTUUR VERON AMERSFOORT (a03)
WENST EEN IEDER PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
Heb je een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits en/of
onze website dan kun je dit opsturen naar a03@veron.nl. Wil je
de Nieuwsflits (niet langer) ontvangen of heb je een nieuw emailadres
dan kun je dat ook opsturen naar dit emailadres.
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